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170 daltonleerlingen zoeken 

m.i.v. 1-8-2018 een directeur (WTF 0,8) 
 
Daltonbasisschool De Leer te Hengelo (GLD) is één van de 14 basisscholen van Stichting Primair 
Onderwijs Achterhoek (PRO8). Onze school telt komend schooljaar acht groepen.  
Basisschool De Leer staat voor de daltonprincipes; zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerken, reflectie 
en verantwoordelijkheid. Deze aspecten worden gezamenlijk uitgedragen door het team, ouders en 
leerlingen. 
Het team sluit aan bij de mogelijkheden van alle kinderen en heeft oog voor onderlinge verschillen.  
Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen succes ervaren door plezier te hebben in leren. Ons team en 
de kinderen leren met, van en door elkaar.  
 
Wij bieden: 

 een school met een sterk pedagogisch klimaat en een goede zorgstructuur gebaseerd op de 
daltonprincipes 

 een school met gemotiveerde leerlingen  

 een school met betrokken ouders (ouderbetrokkenheid 3.0) 

 een sociaal en vakbekwaam team met een transparante houding  

 een open en licht schoolgebouw met een mooi, groot en open speelplein. 

Onze directeur: 

 schept een klimaat waarin de medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd 
voelen, heeft hart, oog en oor voor het team 

 heeft affiniteit met het daltononderwijs en draagt de kwaliteiten en de daltonvisie van de 
school naar buiten uit  

 bouwt verder aan het positieve imago van de school 

 is een ervaren leidinggevende op onderwijskundig gebied en is bereid tot het volgen van de 
opleiding tot daltondirecteur   

 is zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor ouders, leerlingen en het team. Is een mensen 
mens. 

 neemt verantwoordelijkheid en beslissingen waar nodig. 

Onze uitdaging: 

 het borgen van nieuw ingezette ontwikkelingen binnen de school 

 het kunnen blijven positioneren van onze school binnen een krimpregio en bruggen kunnen 
bouwen met partners in de regio. 

Procedure: 
Uw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag voor donderdag 17 mei 2018, via mailadres: 
secretariaat@pro8.nu. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond 29 mei 2018 en 
donderdagavond 31 mei 2018. Bij geschiktheid zal een benoeming plaatsvinden in salarisschaal DB voor 
werktijdfactor 0,8 (m.i.v. 1 augustus 2018). 

Een assessment kan tot de mogelijkheden voor benoeming behoren. 

Voor nadere informatie kunt u de website van onze stichting www.pro8.nu als ook de schoolspecifieke 
website van De Leer www.basisschooldeleer.nl bezoeken. 

Voor inhoudelijke vragen betreffende de vacature kunt u contact opnemen met  
Arjen Stapelbroek, locatieleider, mobiel 06-12924681 of 
Lucy Hermsen, voorzitter college van bestuur PRO8, mobiel 06-13607319. 
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